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AALSMEER, APELDOORN, AMSTERDAM, ARNHEM, BEEKDAELEN, BEESEL, BERGEN NH, 

BERNHEZE, BODEGRAVEN, BORNE, BOXMEER, BOXTEL, BUNNIK, CULEMBORG, DANTUMADIEL, 

DE BILT, DE FRYSKE MARREN, DE RONDE VENEN, DELFT, DEN HAAG, DOETINCHEM, 

DRECHTERLAND, DRONTEN, EINDHOVEN, GOES, GOOISE MEREN, GOUDA, GRONINGEN, 

HARLINGEN, HEERENVEEN, HEERLEN, HELLENDOORN, HILVERSUM, HOF VAN TWENTE, 

HOUTEN, IJSSELSTEIN, KRIMPENERWAARD, LANGEDIJK, LEEUWARDEN, LELYSTAD, LEUSDEN, 

MEIERIJSTAD, MEPPEL, MIDDEN DRENTHE, NIEUWEGEIN, NIJMEGEN, NOARDEAST-FRYSLAN, 

NOORDOOSTPOLDER, NOORDWIJK, OOSTSTELLINGWERF, OPSTERLAND, OSS, RAALTE, 

RENKUM, RHEDEN, RHENEN, RIDDERKERK, ROTTERDAM, SCHIERMONNIKOOG, SINT-

MICHIELSGESTEL, SMALLINGERLAND, STICHTSE VECHT, SUDWEST-FRYSLÂN, TEYLINGEN, TIEL, 

TILBURG, TYTSJERKSTERADIEL, UDEN, UTRECHT, UTRECHTSE HEUVELRUG, VEENENDAAL, 

VENLO, VENRAY, VLAARDINGEN, VOORSCHOTEN, WAADHOEKE, WADDINXVEEN, WASSENAAR, 

WESTERVELD, WESTLAND, WESTSTELLINGWERF, WIJK BIJ DUURSTEDE, WOUDENBERG, ZEIST 

EN ZUTPHEN.
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Voorwoord
Beste Fairtraders,

Op 13 december 2019 vierden we - op het eindejaarsfeest 
in De Gelderlandfabriek in Culemborg - met bijna 100 
Fairtraders uit het hele land tien jaar Fairtrade Gemeenten 
in Nederland! Vol energie en plannen gingen we het 
nieuwe jaar in. De Corona-pandemie gooide helaas al snel 
roet in het eten. Veel activiteiten konden niet doorgaan of 
moesten op een andere manier georganiseerd worden. In 
de eerste Fairtrade Week verviel het thema Fair Fashion. 
Er werd gekozen om de lokale (Fairtrade) ondernemers - 
die door de winkelsluitingen een moeilijke tijd kenden - en 
de ondernemers in het zuidelijk deel van de wereld extra 
aandacht te geven. Social media en lokale media werden 
ingezet om de inwoners te vragen vooral Fairtrade 
producten bij lokale ondernemers en Wereldwinkels te 
blijven kopen. ‘Koop lokaal’ kreeg de wind in de zeilen. 

Tegelijkertijd ontstond de roep om een andere wereld-
ordening na de Coronacrisis. Met het statement ‘Build 
Back Better’ gaven Solidaridad, Fairtrade Nederland 
en andere organisaties te kennen dat het tijd is voor 
verandering: een versnelling van de ambities op klimaat, 
milieu en de SDG’s. Op het door Fairtrade Gemeente 
georganiseerde webinar in september is daar aandacht 
aan besteed en werd voor de kernteams een handleiding 
gepresenteerd over de aanbesteding voor warme 
dranken bij gemeenten. Door de Coronacrisis ontdekten 
wij welke mogelijkheden er zijn om online activiteiten te 
organiseren. In de 

toekomst zullen we hier zeker gebruik van blijven maken, 
naast de waardevolle fysieke samenkomsten. We kunnen 
zo het contact met onze achterban intensiveren, zonder 
dat dit veel extra inspanning vraagt.  

Gelukkig konden er in het najaar weer activiteiten plaats-
vinden. De Fairtrade Week met als thema Fair Fashion 
maakte weer veel (coronaproof) creatieve energie los. 
De flexibiliteit en kracht van de Fairtrade Gemeente 
Campagne en alle betrokken vrijwilligers lieten zich deze 
editie van de Fairtrade Week weer duidelijk zien!

In het najaar zijn we op het landelijk bureau gestart 
met het project nieuwe website en de procedure voor 
de uitbreiding van het bestuur. Dit heeft in het nieuwe 
jaar 2021 tot resultaat geleid: er zijn twee nieuwe 
bestuursleden en de nieuwe website is inmiddels aan de 
kernteams gepresenteerd. Het wordt steeds duidelijker 
op welke wijze Fairtrade bijdraagt aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (de SDG’s) van de Verenigde 
Naties. Het is niet meer dan logisch om Fairtrade als een 
wezenlijk onderdeel van deze duurzaamheidscampagne 
te zien. Zo zal het aandeel van Fairtrade producten in de 
internationale handel substantieel kunnen toenemen en 
zullen de producenten (hopelijk binnen afzienbare tijd) de 
zeker ook voor hen nadelige gevolgen van de Coronacrisis 
te boven kunnen komen en sterker de toekomst in gaan. 

Jos Heuer 
Voorzitter Stichting Fairtrade Gemeente Nederland
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Fairtrade katoen komt met 
name uit India en West-Afrika. 
Er zijn ruim 18 Fairtrade 
gecertificeerde coöperaties met 
meer dan 46.000 katoenboeren. 
75% van de Fairtrade katoen is 
ook biologisch gecertificeerd. 
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Fairtrade 
Gemeente 
campagne
Community en achterban
Het succes van de Fairtrade Gemeente campagne is te 
danken aan de grote betrokken achterban van meer dan 
800 vrijwilligers. Fairtraders zetten zich belangeloos in 
voor een eerlijke wereld en zijn zich ervan bewust dat 
Fairtrade het verschil maakt voor miljoenen producenten 
aan het begin van onze voedsel- en productieketen. In elke 
Fairtrade Gemeente (in wording) is een kernteam actief 
om binnen de gemeentegrenzen aandacht te vragen voor 
het thema eerlijke handel en daarvoor bewustwording 
te creëren. Kernteams bestaan uit betrokken inwoners, 
vertegenwoordigers van gemeenten, fairtrade ambassa-
deurs en deelnemers zoals wereldwinkeliers, horeca-
ondernemers, supermarktmanagers of ZZP-ers, met 
duurzaamheid en/of Fairtrade als aandachtspunt. 
Veel kernteams popelden om juist ook in tijden van 
Corona aandacht te vragen voor de schrijnende situatie 
van producenten in ontwikkelingslanden. Dit keer niet 
door de aanwezigheid op markten of het organiseren van 
evenementen, maar met de inzet van social media zoals 
Facebook en Instagram. 

Fairtrade Gemeenten hebben de ambitie om meer 
jongeren te betrekken bij het thema Eerlijke Handel en 
de Fairtrade Gemeente campagne. In 2020 zijn we 
gestart om Facebook en Instagram structureel in te 
zetten als platform om meer jongeren te bereiken. Na de 
zomer startte een jonge vrijwilligster die goede content 
aansluitend op de leeftijd heeft ingezet. We gingen ‘On 
Tour’ langs scholen om met het thema Fair Fashion 
jongeren te prikkelen na te denken over de impact van de 
keuzes die zij dagelijks maken als consument. Wij hopen 
dat dit in 2021 resulteert in een grotere betrokkenheid 
van jongeren en jongvolwassenen.
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Fairtrade Gemeente 
Community
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>>>>>

Fairtrade Weken
De twee Fairtrade Weken zijn dé momenten van het 
jaar voor de kernteams in Fairtrade Gemeenten om 
activiteiten te organiseren en aandacht te vragen voor 
eerlijke handel om zo meer bewustwording te creëren bij 
inwoners en ondernemers.  Een Fairtrade week heeft een 
landelijk thema met een activiteit en iedere editie is er een 
(online) winactie voor consumenten.

De meeste vind-ik-leuk op Facebook in 2020 zijn dan ook 
de berichten over de start van de Fairtrade Week 1 en 2. 

De activiteiten van Fairtrade Gemeenten 
dragen bij aan de groei en verkoop van 
meer Fairtrade producten 
In 2020 kocht maar liefst 89,5% van alle Nederlandse 
huishoudens wel eens een Fairtrade product. Dit is een 
stijging van 2% t.o.v. 2019. Ook aankoopfrequentie, 
volume en besteding zijn toegenomen. Het volume van 
Fairtrade producten in Nederland steeg met 7 procent in 
2020. De categorie bananen is in omvang het grootst; 
vorig jaar werd 37,9 miljoen kilogram Fairtrade bananen 
verkocht (+4% t.o.v. 2019). Dit betekent dat de gemiddelde 
Nederlander vijftien Fairtrade bananen in een jaar at. De 
categorie die de grootste stijging liet zien in 2020 is cacao. 
Het cacaovolume in Nederland steeg met 16 procent 
naar 20,7 miljoen kilogram. Dit blijkt uit de jaarcijfers van 
Fairtrade Nederland. Dankzij de verkoop van Fairtrade 
producten worden boeren in ontwikkelingslanden in 
staat gesteld om een beter bestaan op te bouwen en 
te investeren in duurzame bedrijfsvoering. In 2020 
ontvingen boeren en arbeiders 7,7 miljoen premie door 
verkoop van Fairtrade producten in Nederland. Dit is 
gelijk aan 2019. Door de Coronapandemie is de omzet 
in retail (met name supermarkten) gestegen. Het volume 
van koffie daalde drastisch door de sluiting van de horeca 
en gemeentehuizen met 39% ten opzichte van 2019.   

Bewustwording: Fairtrade, juist in tijden van corona. 
Ondernemers in Nederland én ondernemers in het 
buitenland hebben het zwaar. De sluiting van de horeca, 
culturele sector en winkels vraagt veel flexibiliteit 
van ondernemers. Wereldwijd is een tekort aan 
vrachtcontainers waardoor verschepen steeds moeilijker 
wordt. De verminderde export zorgt voor ontslagen 
en er is meer kans op mensenrechtenschendingen in 
internationale ketens. Corona zorgt voor grote risico’s 
wat betreft gezondheid in productielanden. De keuzes 
waar we dagelijks in de supermarkt voor komen te staan, 
geven ons telkens weer de kans om te kiezen voor een 
betere wereld. Iedereen kan dus een bewuste keuze 
maken en een steentje bijdragen aan een eerlijke wereld 
voor iedereen.

Activiteit: Jouw aankoop telt! #fairtrade together
Onze oproep was simpel: Koop Fairtrade bij lokale 
ondernemers, juist in tijden van corona! Zo steunen we 
lokale ondernemers en vragen we aandacht voor het 
belang van Fairtrade. Bij supermarkten en (Wereld)
winkels zijn er tijdens de Fairtrade week veel Fairtrade 
producten in de aanbieding. Een bewuste keus is dus zo 
gemaakt en koop je een Fairtrade product,  dan draag 
je bij aan een eerlijkere wereld. Veel aandacht voor onze 
oproep door de inzet van landelijke en lokale social media. 
Facebook en Instagram zijn een goed platform om ons 
gedachtegoed te delen. Het standaard persbericht voor 
plaatsing in de lokale media heeft ook bijgedragen om meer 
bewustwording te vragen voor het belang van Fairtrade. 

JOUW 
AANKOOP TELT! 

#fairtradetogether 
Fairtrade Week 

voorjaar 
2 tot en met 10 mei 2020 
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Fairtrade week
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Bewustwording: Jongeren bewust maken welke 
impact hun kledingkeuze heeft voor de mens en het 
milieu. Veel van de kleding die zij dragen wordt gekocht 
in fast fashion ketens zoals Zara en Mango en in grote 
getalen geproduceerd in landen als Bangladesh en 
Vietnam. De arbeidsomstandigheden voor mensen in de 
kledingfabrieken waren voor Covid-19 al mensonterend. 
Lange dagen, zonder pauze en ver weg van huis en familie. 
Covid-19 heeft deze situatie alleen maar verergerd. Begin 
2020 toen Covid-19 de wereld stillegde waren veel 
winkelstraten uitgestorven. Winkels bleven daardoor 
met voorraden zitten en annuleerden bestellingen. Grote 
internationale ketens weigerden zelfs te betalen voor 
werkzaamheden die al verricht waren. Kledingarbeiders 
in de fabrieken werden en zijn de dupe. Voor hen betekent 
het simpelweg: geen werk, geen salaris. Het overschot 
aan kleding wat daardoor is ontstaan heeft niet alleen 
een enorme impact op de kledingmakers maar ook op het 
milieu. De meeste kleding zal namelijk worden verbrand. 
Onze taak om hier aandacht voor te vragen.

Activiteit: Fair Fashion on tour
Fairtrade Gemeente trok deze editie van de Fairtrade 
Week door het land om aandacht te vragen voor het 
thema Fair Fashion. Samen met Karen Kammeraat, 
auteur van het boek ‘Gewoon Goed’ gingen we ‘on tour’ 
door het land om gastlessen over het thema Fair Fashion 
te verzorgen. Zo waren we te gast bij de British School in 
Voorschoten, het Twickelcollege in Hof van Twente, het 
Summa College en Eindhoven, de Jenaplan Metameer 

FAIR FASHION
Fairtrade Week 

najaar 
24 oktober tot en 

met 1 november 2020 

Een greep uit de activiteiten welke door Fairtrade
Gemeenten in het land zijn georganiseerd:
• Meppel: Rondje langs apotheken en huisartsen; 

zij kregen een pakket uit de Wereldwinkel om hen een 
hart onder de riem te steken

• Waalwijk: De onthulling van een Fairtrade Straat, 
de tweede in Nederland na Gouda

• Hof van Twente: Max Havelaar musical corona proof
• Uitreiken van certificaten aan Fairtrade deelnemers 

in o.a. gemeenten Houten, Meierijstad en Ridderkerk
• Hijsen van de Fairtrade Gemeente vlag 
• Fairtrade rap, gemaakt door Cain Slobbe uit Voorhout, 

Fairtrade Gemeente Teylingen. De leuze “Keep apart, 
stay united” gaf de insteek van de campagne in die tijd 
goed weer.

• En nog veel meer….

>>>>>
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in Boxmeer en verzorgden we een presentatie tijdens 
een online webinar in Oss. Ons doel: het betrekken 
van jongeren bij het thema Fair Fashion. We lieten ze 
kennis maken met alternatieven zoals recycle collecties, 
ruilparty’s, tweedehands/vintage kleding en duurzaam 
katoen. Alles kwam aan bod om jongeren te prikkelen en 
te laten na- en meedenken. 
 
WIN-actie: Boek ‘’A sustainable wardrobe’’
Online WIN-actie aansluitend op het thema Fair Fashion; 
het boek “A sustainable wardrobe”. Het boek staat 
bomvol praktische tips en inspiratie om je garderobe 
te verduurzamen, kortom: Maak impact met de kleding 
keuzes die jij maakt! Meedoen was simpel. Like en/of volg 
ons op social media - Facebook (fairtrade.gemeente) én 
Instagram (fairtradegemeente) - en tag jezelf, vriend, 
vriendin, collega, oma of wie dan ook, die wel wat tips kan 
gebruiken om zijn of haar garderobe te verduurzamen. 
Trouwens ook een aanrader als je al kiest voor Fair 
Fashion! Met gebruik van de hashtags #fairfashion en 
#fairtradegemeente. 

Het standaard persbericht, toolkit met afbeeldingen, de 
online meeting met de achterban en onze oproep op 
social media en onze nieuwsbrief om in actie te komen 
heeft er vast aan bijgedragen dat er in veel Fairtrade 
Gemeenten deze tweede editie van de Fairtrade Week 
weer activiteiten zijn georganiseerd. 

Een greep uit de activiteiten welke door Fairtrade 
Gemeenten in het land zijn georganiseerd:
• Recyclen van oude spijkerbroeken in Teylingen 

en Aalsmeer en winactie duurzame spijkerbroek 
• Oss: online webinar fair fashion
• Boxtel: 8 lijstrekkers hebben nieuwe tweedehands 

outfits
• Houten: lancering kledingroute Fair Fashion
• Leusden, Filmavond The True Cost
• Helmond, online social media Fairtrade en SDG Markt
• Gouda, leuke samenwerking met buurgemeenten 

Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard: Koop 
verantwoorde mode! Posters ontwikkeld voor in 
etalages fair fashion winkels.

• Boxmeer, Fair Fashion and more markt
En nog veel meer……

Sjimmie en Maikel - 
leerlingen van Fairtrade 

School Metameer Jenaplan 
in Boxmeer - waren zich 

niet bewust van het 
misbruik van schapen 

voor de wol industrie. Onze 
gastlezingen dragen bij aan 
meer bewustwording over 
het thema Fair Fashion bij 

jongeren. 
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Bijeenkomsten 
Online webinar: Duurzaam inkopen 
bij jouw gemeente
In september organiseerden we ons eerste online 
webinar. Live uitgezonden vanuit de kantine op ons 
kantoor in Utrecht. Professioneel begeleid door extern 
bureau met geluid en beeld. Onderwerp: duurzaam 
inkopen bij jouw gemeente. Ruim 70 deelnemers 
volgden ons live via Youtube. Moderator Karin van 
Breda, campagnecoördinator en presentaties door 
Ester Pendavingh en Susanne Boetekees van Fairtrade 
Nederland.  

Wat hebben we besproken? Met het statement ‘Build 
Back Better’ gaven Solidaridad, Fairtrade Nederland 
en andere organisaties te kennen dat het tijd is voor 
verandering: een versnelling van de ambities op klimaat, 
milieu en de SDG’s. Het Build Back Better staat in het 
teken om de overheid, bedrijven, financiële instellingen 
en het maatschappelijk middenveld op te roepen een 
leefbaar loon en leefbaar inkomen mogelijk te maken. 

Het kán anders. Het moet anders. Geen terugkeer naar 
‘het onderhoudbare normaal’, maar zorgdragen voor een 
wederopbouw die in het teken staat van veerkracht, van 
verdieping van wereldwijde samenwerking van sociaal, 
economische duurzaamheid én van rechtvaardigheid. 

Het zijn van een Fairtrade Gemeente betekent ook dat 
het inkoopbeleid van de gemeente passend is bij de 
titel Fairtrade Gemeente. Op het gemeentehuis wordt 
minimaal Fairtrade koffie en thee geschonken en dit is ook 
gewaarborgd in het inkoopbeleid. Om vinger aan de pols 
te houden presenteerden we onze nieuwe handleiding 
over aanbestedingen warme dranken met praktische tips 
over duurzaam kopen bij de lokale overheid.

Na het webinar werden vervolgsessies via Teams 
ingepland met de presentatoren meer verdieping over 
de onderwerpen duurzaam inkopen en het Build Back 
Better statement.

Regiobijeenkomsten
Deze bijeenkomsten vinden normaliter plaats op 
locatie, bij voorkeur in een Fairtrade Gemeente. Op het 
programma staan presentaties, vaak door de wethouder 

of betrokken ambtenaar en een Fairtrade deelnemer die 
actief is in de lokale campagne. Wat in de regio speelt 
en de uitwisseling tussen de leden van de verschillende 
kernteams staan centraal tijdens deze bijeenkomsten. 
In 2020 niet op locatie maar online via Teams. De 
regioadviseurs West en Midden  organiseerden een 
regiobijeenkomst. In Midden een glansrol voor Fairtrade 
Gemeente Houten met een inspirerende presentatie 
over lokaal campagne voeren en het verbreden van 
de campagne met duurzaamheid. Verder tijdens de 
bijeenkomsten het betrekken van jongeren, een terugblik 
op de Fairtrade Week, een vooruitblik op het thema voor 
de komende Fairtrade Week in mei 2021: de horeca en 
de mogelijk om een regionaal kernteam op te richten.    

Fairtrade Towns conference 
De jaarlijkse internationale Fairtrade Towns Conference, 
welke gepland stond voor september in Quito, Ecuador 
heeft niet plaatsgevonden. 

Jubileumfeest
Traditiegetrouw organiseren we elk jaar in december 
een eindejaarsfeest. Een feest om met alle Fairtraders 
de successen van het afgelopen jaar te vieren, koers te 
bepalen en met elkaar vooruit blikken naar het volgende 
jaar. In 2020 konden wij helaas vanwege corona geen 
eindejaarsfeest organiseren.
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Webinar
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Volgens boeren is klimaatverandering 
een van de grootste bedreigingen 

waarmee ze worden geconfronteerd. 
Miljoenen boeren over de hele wereld 

die afhankelijk zijn van de landbouw 
voor hun levensonderhoud worden 

het zwaarst getroffen. Dat terwijl 
zij het minst bijdragen aan het 

probleem! Fairtrade werkt samen met 
boerenorganisaties aan duurzame 

productie en behoud van biodiversiteit. 
Met het kopen van een Fairtrade 

product ondersteun je boeren in hun 
strijd tegen klimaatverandering.
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Overzicht 
titels

Eind 2020 wonen 7.637.164 Nederlanders in 85 Fairtrade 
Gemeenten en kiezen 7.041 organisaties en bedrijven 
elke dag voor Fairtrade. Twee nieuwe gemeenten heb-
ben de titel behaald en mochten we verwelkomen bij de 
campagne; Apeldoorn en Noardeast-Fryslan. 

Nieuwe lokale initiatieven zijn gestart in de gemeenten 
Heerde, Helmond, Midden Groningen, Achtkarspelen, 
Wijchen, Barendrecht, Purmerend, Waalwijk, Krimpen 
a/d IJssel, Soest en Zuidplas. Zij zijn op weg om de titel 
voor hun gemeente te behalen.

De gemeenten Lochem, Sittard-Geleen en Eemnes 
staan niet meer in het overzicht van gemeenten met de 
titel. Zij hebben laten weten te stoppen met de lokale 
campagne. In 2020 zijn we in gesprek gegaan met een 
aantal gemeenten met de vraag of zij nog actief blijven in 
de campagne. In 2021 verwachten we meerdere nieuwe 
titels, maar nemen we ook afscheid van een aantal 
gemeenten. Het vinden én behouden van betrokken 
vrijwilligers zorgt ervoor dat de titel niet behouden kan 
blijven voor de gemeente.  

In 2020 is er in verhouding tot voorgaande jaren weinig 
lokaal campagne gevoerd. Het bestuur heeft besloten om 
de titelverlengingen van december 2020 uitstel te geven 
tot juli 2021.  

Naast titels voor gemeenten zijn er ook eigen titels te 
behalen door een school, kerk, restaurant, ziekenhuis, 
Hogeschool/Universiteit, waterschap, club, bedrijf 
of provincie. Voor deze subcampagnes zijn criteria 

opgesteld en de beoordeling voor toekenning van de titel 
vindt plaats door het lokale kernteam van de gemeente 
of door de landelijke Commissie Titeltoekenning. Naast 
de titels die landelijk worden ondersteund worden er ook 
op eigen initiatief titels uitgereikt. Zo is er een Fairtrade 
Straat in Gouda en Waalwijk. Deze titels zijn slechts 
een fractie van de ruim 7.041 organisaties en bedrijven 
die gekozen hebben voor fairtrade.  Velen hebben ook 
plaatselijk een fairtrade erkenning ontvangen in de vorm 
van een oorkonde of certificaat. Denk dan aan kapsalons, 
benzinestations, maar ook groothandels en theaters. De 
diversiteit is groot en dat maakt de campagne ook zo 
uniek. 

In 2020 staat de teller van 
geregistreerde titels op: 
• 85 Fairtrade Gemeenten
• 47 Fairtrade School
• 91 Fairtrade Kerk
• 7 Fairtrade Restaurant
• 2 Fairtrade Club (scouting en een 

voetbalclub)
• 1 Fairtrade Waterschap
• 2 Fairtrade Provincie
• 3 Fairtrade Hogeschool 
• 2 Fairtrade Universiteit
• 1 Fairtrade Ziekenhuis
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Een vereiste om mee te mogen doen in onze campagne is het kopen, in- en verkopen 
van Fairtrade producten. De 7.041 ondernemers met een duurzaam beleid maken 
het verschil. Het aantal Fairtrade en duurzame deelnemers is onderverdeeld in de 
volgende categorieën:

• Fairtrade bedrijven   1.120
• Fairtrade (Wereld)winkels     162
• Geloofsgemeenschappen     392
• Winkels       362
• Horeca       775
• Onderwijs       273
• Overig       523
• Maatschappelijke organisaties    789
• Sportclubs en verenigingen      72
• Supermarkten      989
• Vrije tijd en recreatie     291
• Zorginstellingen      108
• Bibliotheken        17

     5.873 Fairtrade deelnemers
     1.168 Duurzame ondernemers

Totaal     7.041 Fairtrade en duurzame 
                deelnemers
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Fairtrade Gemeente Apeldoorn 
De officiële titeluitreiking (het overhandigen van het 
Fairtrade Gemeente bord) zal in Apeldoorn door 
Corona op een later moment plaatsvinden. In plaats 
daarvan een actie samen met CNV om de situatie in 
de productielanden van onze kleding te verbeteren. De 
glazen box met een nieuwe kledinglijn van CNV trok de 
aandacht van voorbijgangers. De kledinglijn is tot stand 
gekomen onder eerlijke omstandigheden in de fabrieken. 

‘’Trots dat Apeldoorn zich 
vanaf nu Fairtrade gemeente 

mag noemen. ,,Dat is echt 
een compliment aan de 
Apeldoornse bevolking. 
Het is een initiatief van 
onderaf en werd in 2017 

besproken in de raad. Dat 
we het nu zijn geworden is 
mooi, maar dat moeten we 
natuurlijk wel zo houden.’’

Theo van Driel, 
voorzitter van de werkgroep Fairtrade Apeldoorn. 

Op de foto Anneke Westerlaken (voorzitter) en Theo van Driel 
(Fairtrade Apeldoorn) © Kevin Hagens 

Fairtrade 
Gemeente 
APELDOORN 
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‘’Het is van belang dat we 
niet in ons eigen coconnetje 
blijven zitten. “Ondernemers 

in het verre buitenland die 
hun best doen om wat te 

verdienen behoren we ook 
te helpen. We doen dat op 
deze manier en met elkaar 

om de Fairtrade gedachte in 
praktijk te brengen. Fairtrade 
heeft betekenis voor andere 

mensen, maar ook voor 
jezelf”. “Daarnaast vind ik 
dit fantastisch, het heeft 

mijn hart en het is geweldig 
om te zien wat de werkgroep 
voor elkaar heeft gekregen. 
Dit maakt mij een gelukkig 

mens.”
Engbert van Esch, 

wethouder gemeente Noardeast-Fryslan. 

Fairtrade 
Gemeente 
NOARDEAST-
FRYSLAN 
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2020 
in het kort

REGIO-
ADVISEURS

Fairtrade Gemeente Nederland:

2015
OPGERICHT IN

UTRECHT
KANTOOR

Stimuleren van de 
in- en verkoop en gebruik 
van fairtrade producten

DOEL
1
3

CAMPAGNE-
COÖRDINA-
TOR

3 BESTUURS-
LEDEN

ANBI STATUS

Nederlanders wonen 
in een Fairtrade 

Gemeente

Nieuwsbrief abonnees

Achterban:

> 800 
VRIJWILLIGERS85

7.637.164 

324

FAIRTRADE 
GEMEENTEN 7.041 

organisaties en bedrijven 
kiezen elke dag voor 

fairtrade

2334
SOCIAL MEDIA FANS

Algemeen
 Totaal 85 Fairtrade gemeenten eind 2020 

 Meer dan 7 miljoen mensen wonen in een 

 Fairtrade Gemeente 

 De campagne is actief in 36 landen en op 6 continenten 

Leuke nieuwtjes:
 Fairtrade Bananen gespot bij de HEMA  

 Chocolatemakers nieuwe Fairtrade licentiehouder 

 Bij de tankstations van Shell wordt Fairtrade koffie geschonken  

 De gemiddelde Nederlander at vorig jaar 15 Fairtrade bananen 

Twee Fairtrade 
Gemeenten hebben 

de titel behaald: 
 APELDOORN 

 NOARDEAST-FRYSLAN

Elf Fairtrade 
zijn op weg naar 

de titel: 
 HEERDE

 HELMOND
 MIDDEN GRONINGEN

 ACHTKARSPELEN
 WIJCHEN

 BARENDRECHT
 PURMEREND
 WAALWIJK

 KRIMPEN A/D IJSSEL
 SOEST EN ZUIDPLAS
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Alle Fairtrade bloemenproducenten 
in Oost-Afrika, met in totaal 67.000 
werknemers, voldoen aan de eisen 
die Fairtrade stelt aan het loon dat 
minimaal betaald moet worden in 

het desbetreffende land. 
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FINANCIËN 
2020 St Fairtrade 
Gemeente NL

Balans
    

Activa   
Vlottende Activa
Debiteuren
Kortlopende vorderingen
Liquide middelen

Totaal: Activa
    

Passiva
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve 
campagne
    
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden
Betalingen onderweg 
Kortlopende schulden

Totaal: Passiva 

2020             2019

6.125

2.291

76.319

35.000

1.241

0

116.678

0
10.434

124.044

124.044

64.500

15.969

74.380

0

0

6.874

34.892

0
2.169

99.392

99.392

Toelichting BALANS 
Debiteuren
Op 31 december 2019 was de jaarlijkse bijdrage van 
Fairtrade Nederland nog niet betaald en stond er nog een 
bedrag van de facturen van de jaarlijkse bijdragen van de 
gemeenten open. De bijdrage van FTNL en een groot deel 
van de openstaande facturen zijn begin 2020 betaald. 
Op 31 december 2020 stond een beperkt bedrag aan 
facturen van de jaarlijkse bijdragen van de gemeenten 
open. Deze zijn begin 2021 betaald.

Kortlopende vorderingen
Betreft de terug te ontvangen omzetbelasting van het 4e 
kwartaal van 2020.

Liquide Middelen
Deze zijn ondergebracht bij de Rabobank. De stijging 
wordt verklaard doordat de bijdragen van Fairtrade 
Nederland en van de gemeenten grotendeels zijn betaald 
en doordat er minder uitgaven zijn geweest. 
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De hoogte van de continuïteitsreserve is in de afgelopen 
jaren bepaald door de wens om de personele lasten en 
een paar contractuele verplichtingen nog voor een jaar te 
kunnen dragen, als alle inkomsten wegvallen. 

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve van € 35.000 is opgenomen 
om in 2021 te kosten te kunnen dekken voor de 
realisatie van de vernieuwing van de website en overige 
communicatiemiddelen die in 2020 zijn gestart maar nog 
niet zijn afgerond. 

Crediteuren
Dit zijn facturen die betrekking hebben op 2020 en 
betaald zijn in 2021.

Overige schulden
Betreft omzetbelasting.

Kortlopende schulden
Betreft reservering vakantiegeld en loonbelasting.   

Vrijval
In 2018 zijn de eerder verkregen en nog niet bestede 
middelen van Kerk In Actie opgenomen in een 
bestemmingsfonds. In 2019 is besloten om deze middelen 
te laten vrijvallen. Deze zijn in dat jaar toegevoegd aan de 
reserve om later in te zetten voor de bedrijfsvoering. Dit 
is gebeurd met toestemming van Kerk in Actie.   

Continuïteitsreserve

    
Saldo 1 januari
Toevoeging

Onttrekking

Eindsaldo 31 december 

2020             2019

74.380

1.939

76.319

79.312

-4.932

74.380
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WINST EN VERLIES REKENING
    
30A - Geworven Baten
300 - Baten van particulieren
315 - Baten van organisaties 
Totaal 30A - Geworven Baten
30B - Overige baten
 

400 - Lonen en salarissen
410 - Sociale lasten en pensioenpremies
420 - Overige personeelskosten
440 - Algemene kosten
450 - Campagne kosten
 

 
500 - Financiële baten en lasten
510 - Diverse baten en lasten
 

 Resultaat

Realisatie 
2020

Begroot
2020

Verschil
2020

Budget 
2021

-3.665

-48.486
-14.726

1.150

-2.707

-146

40.000

77.013

-45.793

-700

41.150

118.163

-115.377

-846

1.939

-5.000 -1.335 -6.000

-69.500 -21.014 -65.350
-15.000 -274 -16.000

0 -1.150 0

-11.500 -8.793 -11.500

-200 -54 -250

50.000

70.000

10.000

-7.013

40.000

75.000

-45.000 793 -13.300

-2.000 -1.300 -3.000

50.000

120.000

-146.000

8.850

1.838

-30.623

40.000

115.000

-112.150

-2.200

-28.200

-1.354

-30.139

-3.250

-400

Toelichting 
WINST- EN VERLIESREKENING 2020
BATEN
Geworven baten bestaan uit:
• Gift van FTG Amsterdam na opheffing stichting
• Financiële bijdrage vanuit Max Havelaar/Fairtrade 

Nederland

De bijdrage van Fairtrade Nederland is € 10.000 lager 
dan begroot. FTNL heeft in de loop van het jaar tot deze 
verlaging moeten besluiten, doordat zij zelf door de 
Coronacrisis minder inkomsten had. 

Overige baten bestaan uit:
Jaarlijkse bijdrage Fairtrade Gemeenten en Fairtrade 
Provincies

De jaarlijkse bijdragen van de Fairtrade gemeenten 
zijn hoger dan begroot door het actieve inningsbeleid, 
uitgevoerd door de landelijk coördinator samen met de 
regioadviseurs. 
 

LASTEN
Lonen en salarissen bestaan uit:
• Salariskosten
• Vakantietoeslag
• Stagevergoeding
• Inhuur aanvullende expertise
• Huur- en kantoorkosten
• Telecommunicatie

> Salariskosten en vakantietoeslag: betreft de 
campagnecoördinator

> Stagevergoeding: wordt betaald aan stagiaires. 
> Aanvullende expertise: de jaarlijkse kosten van de 

accountant en van de administratie door Fairtrade 
Nederland. Ook incidentele inhuur van aanvullende 
externe expertise en van extra ondersteuning, zoals 
vrijwilligersvergoedingen, worden hier opgenomen.

> Huur- en kantoorkosten: deze zijn er niet. Wij 
mogen kosteloos gebruik maken van kantoorruimte en 
faciliteiten bij Fairtrade Nederland. 

> Telecommunicatie: de kosten voor het mobiele 
abonnement van de campagnecoördinator.  
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De lagere lasten worden vooral verklaard door ongeveer 
€ 16.000 lagere kosten voor aanvullende expertise. De 
begrote kosten voor werkzaamheden door TR-IBU|Native 
Branding voor een vervolg van de jongerencampagne 
zijn niet gemaakt. 

Sociale lasten en pensioenpremies bestaan uit:
• Sociale lasten bedrijfsvereniging
• Pensioenpremie personeel
> Sociale lasten bedrijfsvereniging betreft de 

verzekering arbeidsongeschiktheid.

Overige personeelskosten bestaan uit:
• Reiskosten
• Personeelsverzekering, Arbo en ADP
> De reiskosten betreft woon-werk en ADP zijn de 

kosten voor de salarisadministratie.  
De reiskosten zijn lager doordat er door de Coronacrisis 
minder gereisd kon worden.

Algemene kosten bestaan uit:
• Bestuurskosten
• Regioadviseurs
• Bijeenkomsten, regionaal en landelijk
> Bestuurskosten: reiskosten en de kosten voor de 

aansprakelijkheidsverzekering. 
> Regioadviseurs: jaarlijks een vaste vergoeding van 

500 euro bestemd voor reiskosten.

Campagnekosten bestaan uit:
• FTG on Tour
• Thema’s WFTD / FTW
• Online en beeldmateriaal
• Basis communicatiemiddelen
• Titeluitreikingen
• PR / lobby / PME
• Overige algemene kosten

> FTG on Tour: jaarlijks nemen de campagnecoördinator, 
regioadviseurs en een bestuurslid deel aan de 
internationale conferentie. 

> Thema’s WFTD / FTW: voor de twee jaarlijkse 
Fairtrade Weken (FTW) en voor World Fairtrade Day 
(WFTD) worden materialen ontwikkeld en verstuurd. 

> Online en beeldmateriaal: ontwikkeling nieuwe 
website, websitehosting, domeinnamen etc.

> Basis communicatiemiddelen: de verzendkosten 
en handling van bestellingen en het ontwikkelen van 
materialen. 

> Titeluitreikingen: onkosten en de aankoop van 
titelborden voor gemeenten en subcampagnes. 

> PR/ lobby en PME in 2020: kosten voor opmaak en 
plaatsing van advertenties in VNG-magazine. 

Vanwege Corona heeft er geen eindejaarsbijeenkomst op 
locatie kunnen plaatsvinden. De regiobijeenkomsten in 
het land zijn vervangen door online regiobijeenkomsten 
via Teams. De internationale conferentie heeft vanwege 
COVID-19 niet plaatsgevonden. De hiervoor begrote  
€ 6.000 is daardoor niet besteed. De lasten zijn daardoor 
een stuk lager dan begroot. 

De voor 2020 begrote extra lasten voor vernieuwing 
van website en handleiding zijn niet gerealiseerd. Er is 
in 2020 wel een start gemaakt met de vernieuwing van 
de website. Het Programma van Eisen is opgesteld en er 
is op basis van een offertetraject met drie bedrijven een 
partij gekozen, welke in 2021 de website gaat opleveren. 
De kosten worden pas gemaakt in 2021. De vernieuwde 
handleiding en veel van de communicatiemiddelen (o.a. 
de huisstijl) zijn aan de vernieuwing van de website 
gekoppeld en de activiteiten hiervoor en de kosten 
daarvan worden betaald van de bestemmingsreserve 
campagnekosten.  
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Overige baten en lasten bestaan uit:
• Rente- en bankkosten

Diverse baten en lasten bestaan uit:
• Onvoorziene kosten
• Betalingsverschillen

Korte algemene toelichting van het bestuur bij 
het financieel jaarverslag 2020
De effecten van de Coronacrisis vinden ook hun weerslag 
in de baten en lasten van 2020. Dit is vooral merkbaar 
aan de lastenkant. Vele geplande uitgaven hebben door 
de Coronamaatregelen niet plaatsgevonden. Verder zijn 
de in 2020 begrote extra lasten voor vernieuwing van 
de website en handleiding niet gerealiseerd. Corona 
en een gebrek aan tijd bij de campagnecoördinator 
hebben hier tot een vertraging in de uitvoering geleid. 
De continuïteitsreserve van € 75.000 wordt als 
wenselijk gezien. Het bestuur zal in 2021 op basis van 
een risicoanalyse bezien of de hoogte van deze reserve 
aangepast moet worden.  

Alle Fairtrade Gemeenten en 
vrijwilligers in Nederland zijn 

onderdeel van de grootste, 
vrijwillige, internationale, 

fairtrade, grassroots 
beweging. De wereldwijde 

fairtrade beweging werkt om 
handel te veranderen met 

het oog op rechtvaardigheid, 
eerlijkheid en duurzaamheid 
voor mens en planeet. Samen 

maken we het verschil! 
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Wereldwijd produceren miljoenen kleine 
boeren en plantagearbeiders onze thee. 
Veel arbeiders wonen op of vlakbij de 
theeplantages, waardoor Fairtrade de 
mogelijkheid heeft om een grote impact 
op hun leefomstandigheden te hebben. 
De lage lonen van arbeiders op 
theeplantages vormen namelijk één van 
de grootste problemen in de theesector. 
Zelfs wanneer een plantage het nationale 
minimumloon aanhoudt, bereikt het salaris 
van arbeiders niet altijd het niveau van een 
leefbaar loon. In 2020 is er in totaal 875.000 
kilo aan thee verkocht in Nederland. 
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Vooruitblik 
2021 - 2025
BEGROTING 2021
Baten
In 2021 wordt vanwege de voortdurende Coronacrisis 
en het negatieve effect daarvan op de inkomsten van 
Fairtrade Nederland geen € 50.000, maar € 40.000 
aan bijdrage van Fairtrade Gemeente begroot. Gelet op 
de ervaringen in 2020 en de verwachte stabilisatie in 
het aantal deelnemende gemeenten worden dezelfde 
inkomsten begroot als gerealiseerd in 2020. Omdat 
de Coronamaatregelen in 2021 waarschijnlijk nog een 
groot deel van het jaar zullen voortduren, komen er naar 
verwachting niet zoveel nieuwe Fairtrade Gemeenten 
bij als in de jaren voor de Coronacrisis. Het aantal 
deelnemende gemeenten is in 2020 gedaald, omdat 
tegelijk met de inning van de jaarlijkse bijdragen een 
‘opschoning’ van het bestand heeft plaats gevonden. 
Gemeenten en kernteams die niet meer actief waren en/
of geen bijdragen betaald hebben zijn - nadat daarover 
contact met kernteam en/of gemeente is geweest – geen 
Fairtrade Gemeente meer en zullen dus ook niet meer in 
onze communicatie worden meegenomen. 

Lasten
Lonen en salarissen
De stijging van de lonen en salarissen wordt veroorzaakt 
door hogere lasten stage- en/of vrijwilligersvergoeding. 
Ter ondersteuning van de landelijk coördinator bij 
de extra werkzaamheden voor website, handleiding, 
huisstijl e.d. wordt ernaar gestreefd om (tijdelijk) meer 
stagiaires en/of vrijwilligers in te schakelen tegen een 
vrijwilligersvergoeding. 

Overige personeelskosten
Er wordt verwacht dat in de 2e helft van het jaar weer wat 
meer gereisd zal kunnen worden. Omdat dit in de eerste 
heft van het jaar nog niet het geval is, zijn de reiskosten 
in totaal lager dan in de jaren voor de Coronacrisis. Daar 
staat tegenover dat een thuiswerkvergoeding voor de 
landelijk coördinator als nieuwe post is opgevoerd. 

Algemene kosten
De kosten voor bestuur, regioadviseurs en regionale 
bijeenkomsten zijn dit jaar nog lager dan in de jaren voor 
Corona, maar naar verwachting wel hoger dan de realisatie 
in 2020. Er wordt vanuit gegaan dat in de 2e helft van het 
jaar er weer meer gereisd kan worden en in de regio’s 
weer bijeenkomsten op locatie kunnen plaats vinden. De 
kosten voor landelijke bijeenkomsten zijn hoger dan in 
2020 begroot. Er wordt vanuit gegaan dat een landelijke 
eindejaarbijeenkomst weer kan plaats vinden. Daarnaast 
is er sinds 2020 een nieuwe activiteit die zijn nut heeft 
bewezen: de online webinars. Deze krijgen in 2021 een 
vervolg. Voor het professioneel organiseren hiervan is 
een budget opgenomen. De extra lasten hiervoor wegen 
op tegen de lagere lasten door over het hele jaar gezien 
minder bijeenkomsten op locatie. 

Campagnekosten
In 2021 (net als in 2020) geen Internationale Fairtrade 
Towns conferentie in een gastland. Naar verwachting zal 
er wel een online meeting zijn, maar de kosten hiervan zijn 
niet vergelijkbaar met een bijeenkomst op locatie. Er zijn 
onder de post dit jaar de extra activiteiten in het kader van 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 opgenomen. In 
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2021 wordt de nieuwe website opgeleverd en worden de 
nieuwe criteria voor het verkrijgen en/of behouden van de 
titel Fairtrade Gemeente opgenomen in een vernieuwde 
handleiding. De huisstijl krijgt een opfrisbeurt en daar 
hoort een huisstijlgids bij. Kortom: er is veel ruimte 
gemaakt voor de realisering van goede en mooie 
communicatiemiddelen. Daarmee willen we de uitstraling 
van de Fairtrade Gemeente campagne weer up tot date 
maken en de kernteams maximaal ondersteunen. 

MEERJARENBEGROTING 2022 – 2025
    
30A - Geworven Baten
300 – baten
315 – baten
Totaal 30A - Geworven Baten
30B - Overige baten
 
 
400 - Lonen en salarissen
410 - Sociale lasten en pensioenpremies
420 - Overige personeelskosten
440 - Algemene kosten
450 - Campagne kosten
 
 
500 - Financiële baten en lasten
510 - Diverse baten en lasten
 
 
Resultaat

0
45.000
45.000
75.000

120.000
 

-65.000
-16.000

-6.000
-15.000
-15.000

-117.000
 

-250
-2.500
-2.750

 
250

Budget 2022 – 2025
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Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op de huidige 
beleidsplannen. Als in de loop van dit jaar een nieuw 
strategisch plan voor de komende jaren wordt vastgesteld, 
zal deze begroting daaraan aangepast worden. 

In deze begroting is ervan uitgegaan dat de grote 
uitgaven voor de nieuwe communicatiemiddelen hebben 
plaatsgevonden en dat er weer met een sluitende begroting 
gewerkt kan worden. Omdat de continuïteitsreserve 
op het tot nu toe gewenste niveau is, hoeft er geen 
toevoeging aan het resultaat plaats te vinden. Afhankelijk 
van de uitkomst van de eerdergenoemde risicoanalyse 
zal dit aangepast worden. 

Aan de kant van de baten is de hoop dat de inkomsten 
van Fairtrade Nederland weer zodanig worden, dat haar 
bijdrage weer terug kan naar € 50.000. Vooralsnog hebben 
we deze voorzichtigheidshalve op € 45.000 gezet. Deze 
voorzichtigheid geldt ook voor de gemeentelijke bijdragen 
en overige baten. We hopen in de toekomst weer meer 
Fairtrade Gemeenten te kunnen werven en in de loop van 
deze begrotingsperiode op 100 uit te komen, maar daar 
zijn we bij de inkomsten nog maar niet vanuit gegaan. 
Ook blijven we ernaar streven om inkomsten uit andere 
bronnen te verwerven, maar gelet op de ervaringen van 
de afgelopen jaren zijn we daar niet al te positief over 
en hebben we daar geen budget voor opgenomen. 
Mochten door hogere gemeentelijke bijdragen en overige 
inkomsten de baten toch stijgen dan biedt dat ruimte 
voor extra – tijdelijke – personele ondersteuning en om 

meer geld te steken in wervingsactiviteiten. Met de 
lasten die nu zijn opgenomen, kunnen we de Fairtrade 
Gemeente campagne voortzetten op een hoger niveau 
dan de afgelopen jaren, doordat we de komende jaren 
kunnen profiteren van de nieuwe communicatiemiddelen 
die in 2021 gerealiseerd worden. 

Uiteraard blijven we, ook in 2021, met alle vrijwilligers 
in het land activiteiten organiseren en creëren we meer 
bewustzijn bij organisaties, bedrijven en inwoners 
voor een eerlijke verdeling in de voedselketen en voor 
ondernemers in het Zuiden van de wereld. Samen maken 
we de wereld eerlijk! Doe ook mee!

Fairtrade is geen 
liefdadigheid maar een 

engagement voor verandering
en ontwikkeling door middel 

van handel.
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Koffiecoöperaties verkopen 
gemiddeld 30% van hun volume 
onder Fairtrade voorwaarden, 
de rest moeten ze tegen veel 
slechtere voorwaarden afzetten 
in de reguliere markt. 
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Organisatie 
en personeel
Organisatie Stichting 
Fairtrade Gemeente Nederland
De Stichting Fairtrade Gemeente Nederland is in december 
2015 opgericht op initiatief van Stichting Kerk in Actie, 
Stichting Max Havelaar en de Landelijke Vereniging van 
Wereldwinkels. De St. Fairtrade Gemeente NL heeft de 
ANBI-status, is statutair gevestigd te Culemborg, houdt 
kantoor in Utrecht, en is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 64804127. 

1. Stichting Fairtrade Gemeente Nederland 
heeft ten doel:
a) Het bevorderen van eerlijke handel in Nederland, 

zodat kleine producenten en arbeiders in Afrika, Azië 
en Zuid- Amerika via een eerlijke prijs op eigen kracht 
armoede kunnen aanpakken, zich kunnen organiseren 
en duurzaam kunnen ondernemen.

b) Het stimuleren van de in- en verkoop en het gebruik 
van fairtrade producten door de gemeente (ambtelijk 
en bestuurlijk), haar inwoners, bedrijven, organisaties 
en instellingen, waarbij de internationaal afgestemde 
definitie van fairtrade wordt gehanteerd die staat 
omschreven in ‘A charter of fairtrade principles’.

c) En voorts al hetgeen hiermee in de meest ruime zin 
genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan 
zijn.

2. Stichting Fairtrade Gemeente NL dient met 
de verwezenlijking van haar doel het algemeen 
belang.

3. Stichting Fairtrade Gemeente NL beoogt niet 
het maken van winst.  

4. Van het doel is uitgesloten het doen van 
uitkeringen aan de oprichters van de stichting of 
aan hen die deel uitmaken van een orgaan van 
de stichting. 
Alle activiteiten rond communicatie en bewustwording 
dragen bij aan het realiseren van de eerste en tweede 
doelstelling. De grote variëteit aan activiteiten, welke het 
jaar rond en met name tijdens de Fairtrade Weken door 
lokale kernteams worden georganiseerd, vormen de kern 
van de Fairtrade Gemeente campagne.

Fairtrade Towns
Alle Fairtrade Gemeenten en vrijwilligers zijn onderdeel 
van de grootste, vrijwillige, internationale, fairtrade, 
grassroots beweging. De campagne Fairtrade Towns is 
actief in 36 landen en op alle continenten. Wereldwijd 
zijn er meer dan 2.135 Fairtrade Towns. Jaarlijks vindt 
er een internationale Fairtrade Towns Conference plaats. 
De wereldwijde fairtrade beweging werkt om handel te 
veranderen met het oog op rechtvaardigheid, eerlijkheid 
en duurzaamheid voor mens en planeet. De markt wordt 
gedomineerd door een handvol internationale bedrijven 
die de macht hebben om de handelsvoorwaarden 
voor hun leveranciers te bepalen en om prijzen naar 
beneden te drukken, vaak tot zelfs onder de volledige 
productiekostprijs. Dit zorgt er voor dat kleinschalige 
producenten en arbeiders worstelen om een leefbaar 
loon te krijgen en maakt hen kwetsbaar voor uitbuiting. 
Fairtrade is geen liefdadigheid maar een engagement 
voor verandering en ontwikkeling door middel van handel. 

Alle landen die zijn aangesloten bij Fairtrade Towns 
ondersteunen het Fairtrade Charter. Het Fairtrade 
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Charter biedt een algemene verklaring van de gedeelde 
visie en waarden van de wereldwijde fairtrade beweging 
en heeft drie belangrijke doelen:

1. Het ondersteunen van het werk van fairtrade organi-
saties om het bewustzijn van consumenten en burgers 
over het belang en de impact van fairtrade te vergroten, 
zodat meer mensen geïnspireerd zijn om mee te doen 
en fairtrade aan te moedigen.

2. Het faciliteren van samenwerking tussen fairtrade or- 
ganisaties door het verbinden van hun specifieke 
missies en strategieën met de gemeenschappelijke 
filosofie van de beweging, en het promoten van 
samenwerking met de sociale economie, biologische 
landbouwbewegingen en anderen die vechten voor 
gelijkaardige doelstellingen als deze van de fairtrade 
beweging.

3. Het mogelijk maken voor anderen die met fairtrade or- 
ganisaties (in de overheids-, academische of private 
sector) werken om de waarden en benadering die 
de wereldwijde beweging deelt, te herkennen. Het 
bewerkstelligen, veranderen en aandacht voor andere 
onderwerpen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
van de Verenigde Naties (Sustainable Development 
Goals, afgekort Global Goals of SDG’s).

PERSONEEL 
Het bestuur
Het bestuur werd in 2020 gevormd door:
• Henk Zandvliet, voorzitter
• Jos Heuer, algemeen bestuurslid 
• Peter d’Angremond, secretaris/penningmeester vanuit 

Fairtrade Nederland / Max Havelaar

De bestuursleden verrichtten hun werkzaamheden 
onbezoldigd. Reiskosten gemaakt door bestuur worden 
vergoed. Verder wordt een lunch genuttigd na de 
bestuursvergaderingen. 

Voorzitter Henk Zandvliet nam deel aan de werkoverleggen 
en hij onderhoudt externe (internationale) contacten. Peter 
D’Angremond heeft deelgenomen aan de werkoverleggen 
en onderhoudt het contact met de campagnecoördinator. 
Jos Heuer nam deel aan de werkoverleggen en 
gesprekken met kernteams in het land. Bestuursleden 
zijn aanwezig bij belangrijke bijeenkomsten en reiken 
titels uit aan nieuwe Fairtrade Gemeenten. Henk 
Zandvliet heeft aangegeven zijn werkzaamheden als 
voorzitter in 2021 te willen beëindigen. Henk blijft actief 
in het kernteam van Fairtrade Gemeente De Bilt en het 
provinciale kernteam Fairtrade Provincie Utrecht. Bestuur 
heeft zich gebogen over uitbreiding van het bestuur en 
de sollicitatieprocedure in het najaar in gang gezet. Het 
streven is om het bestuur in 2021 uit te breiden van drie 
naar idealiter vijf bestuursleden. 
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Landelijke campagnebureau
De Stichting Fairtrade Gemeente Nederland stimuleert 
en ondersteunt de lokale en regionale initiatieven. 
De uitvoering van de landelijke Fairtrade Gemeente 
campagne activiteiten is in 2020 in hoofdzaak verzorgd 
door campagnecoördinator Karin van Breda. Zij wordt 
waar mogelijk ondersteund door een stagiair. Jens van 
Meeteren, student bestuurskunde aan de Hogeschool 
van Amsterdam heeft 32 uur per week in de periode 
tot 1 februari als stagiair een bijdrage aan het werk van 
het campagnebureau geleverd. Jens heeft onderzoek 
gedaan naar de verbinding tussen Fairtrade en de 
Global Goals. Na zijn stage heeft hij nog een extra 
maand ondersteuning geboden. In september werd het 
stokje overgenomen door stagiaire Bianca Oostenrijk. 
Bianca, student bestuurskunde aan de Hogeschool 
van Amsterdam heeft als individuele stageopdracht 
het schrijven van een handboek voor onze organisatie. 
Naast haar stageopdracht heeft  Bianca meegewerkt op 
het campagnebureau. Veelal op afstand en via Teams 
vanwege corona.  

Vanaf september 2020 is Elena Paiuc werkzaam bij het 
landelijk campagnebureau. Elena verzorgt tegen een 
vrijwilligersvergoeding als content creator onze socials 
op Facebook en Instagram.

St. Fairtrade Gemeente NL ontvangt expertise en 
ondersteuning van collega’s van het secretariaat en de 
financiële afdeling van Stichting Max Havelaar / Fairtrade 
Nederland.

Regioadviseurs
Regioadviseurs zijn vrijwilligers van het landelijk 
campagneteam en vervullen met veel passie hun 
ambassadeursrol en dragen de visie van de Fairtrade 
Gemeente campagne met veel enthousiasme uit. Een 
regioadviseur stimuleert en initieert in de eigen regio 
fairtrade initiatieven en ondersteunt kernteams in het 
behalen van de titel en geeft op verzoek voorlichting 
over de campagne. Regioadviseurs zijn op de hoogte van 
wat er speelt in de regio, spelen in op de hulpvraag van 
kernteams, en zijn herkenbaar als aanspreekpunt in het 
betreffende geografisch gebied. Tevens organiseren zij 
bijeenkomsten voor uitwisseling tussen alle Fairtraders 
actief in hun regio.

Regio Noord is in 2020 vertegenwoordigd door Anke van 
Duuren. 

Voor Fairtrade Gemeenten (in wording) in de provincies 
Groningen, Friesland en Drenthe.

Regio Midden is in 2020 vertegenwoordigd door Pieter 
van Arts. 

Voor Fairtrade Gemeenten (in wording) in de provincies 
Gelderland, Flevoland, Utrecht en Overijssel.

Regio West is in 2020 vertegenwoordigd door Ruud 
Lambregts. 

Voor Fairtrade Gemeenten (in wording) in de provincies 
Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland.
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Regio Zuid is in 2019 niet vertegenwoordigd. Er is 
een openstaande vacature. De rol van regioadviseur is 
waargenomen door de campagnecoördinator.

Voor Fairtrade Gemeenten (in wording) in de provincies 
Noord-Brabant en Limburg.

Anke van Duuren en Pieter Arts hebben aangegeven hun 
regioadviseurschap in 2021 te willen overdragen. 

Commissie titeltoekenning
De commissie titeltoekenning is een commissie die 
Fairtrade Gemeenten kunnen inschakelen als een instantie/
organisatie zoals een kerk of school in hun gemeente 
in aanmerking komt voor een eigen Fairtrade titel. Ook 
kunnen deze instanties/organisaties actief in gemeenten 
die nog niet fairtrade zijn de commissie inschakelen 
voor een onafhankelijke beoordeling. De commissie 
ondersteunt het bestuur met aanvragen en verlengingen 
van Fairtrade Gemeenten. De commissie titeltoekenning 
bestaat uit drie vrijwilligers; Ruud Lambregts, Anke 
van Duuren en Pieter Arts. De samenstelling van de 
commissie titeltoekenning is in 2020 niet gewijzigd. 
Pieter Arts heeft aangegeven zijn werkzaamheden voor 
de commissie in 2021 te willen beëindigen.
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Fairtrade boeren ontvingen circa 
2,8 miljoen euro aan Fairtrade 
premie voor cacaobonen 
gebruikt in chocolade voor de 
Nederlandse markt. 



35  |  Stichting Fairtrade Gemeente Nederland Jaarverslag 2020

AALSMEER, APELDOORN, AMSTERDAM, ARNHEM, BEEKDAELEN, 

BEESEL, BERGEN NH, BERNHEZE, BODEGRAVEN, BORNE, BOXMEER, 

BOXTEL, BUNNIK, CULEMBORG, DANTUMADIEL, DE BILT, DE FRYSKE 

MARREN, DE RONDE VENEN, DELFT, DEN HAAG, DOETINCHEM, 

DRECHTERLAND, DRONTEN, EINDHOVEN, GOES, GOOISE MEREN, 

GOUDA, GRONINGEN, HARLINGEN, HEERENVEEN, HEERLEN, 

HELLENDOORN, HILVERSUM, HOF VAN TWENTE, HOUTEN, IJSSELSTEIN, 

KRIMPENERWAARD, LANGEDIJK, LEEUWARDEN, LELYSTAD, LEUSDEN, 

MEIERIJSTAD, MEPPEL, MIDDEN DRENTHE, NIEUWEGEIN, NIJMEGEN, 

NOARDEAST-FRYSLAN, NOORDOOSTPOLDER, NOORDWIJK, 

OOSTSTELLINGWERF, OPSTERLAND, OSS, RAALTE, RENKUM, RHEDEN, 

RHENEN, RIDDERKERK, ROTTERDAM, SCHIERMONNIKOOG, SINT-

MICHIELSGESTEL, SMALLINGERLAND, STICHTSE VECHT, SUDWEST-

FRYSLÂN, TEYLINGEN, TIEL, TILBURG, TYTSJERKSTERADIEL, UDEN, 

UTRECHT, UTRECHTSE HEUVELRUG, VEENENDAAL, VENLO, VENRAY, 

VLAARDINGEN, VOORSCHOTEN, WAADHOEKE, WADDINXVEEN, 

WASSENAAR, WESTERVELD, WESTLAND, WESTSTELLINGWERF, WIJK 

BIJ DUURSTEDE, WOUDENBERG, ZEIST EN ZUTPHEN.

Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die 
aangeeft dat in een gemeente horeca, winkels, 
bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale 
overheid samen werken aan eerlijke handel. 
Trots op de gemeenten die kiezen voor 
Fairtrade gecertificeerde koffie en thee op 
het gemeentehuis. Deze gemeenten dragen 
bij aan betere levensomstandigheden voor 
koffie- en theeboeren in ontwikkelingslanden.
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